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شــرکت تجهیــزات ابــزار آزمــا در ســال 1387، بــا تکیــه بــر ســال ها تجربــه در حــوزه فعالیت هــای دانشــگاهی و صنعتــی تأســیس گردیــد. 

ایــن شــرکت هــم اکنــون بــه یکــی از معتبرتریــن شــرکت های داخلــی مجــری پروژه هــای صنعتــی و تولید کننــده تجهیــزات آزمایشــگاهی 

تبدیــل شــده اســت. تجهیــز بیــش از چهــل دانشــگاه و مرکــز آموزشــی معتبــر کشــور و همچنیــن تولیــد تجهیــزات خــاص و سفارشــی در 

حــوزه مهندســی بــرق و الکترونیــک بــرای مراکــز تحقیقاتــی، پژوهشــکده هــا، وزارت دفــاع و شــرکت های بــرق منطقــه ای، نمایانگــر تنهــا 

بخشــی از تــوان فنــی شــرکت می باشــد. بــا گســترش مجموعــه محصــوالت آموزشــی آزمایشــگاهی، ایــن شــرکت هــم اکنــون در حوزه هــای 

مهندســی پزشــکی، مکانیــک، عمــران، فیزیولــوژی و فیزیــک نیــز فعالیــت می نمایــد. طراحــی و ســاخت منابــع تغذیــه، اتوماســیون صنعتــی 

ــزار آزمــا می باشــند. ــرای هنرســتانها نیــز از دیگــر زمینه هــای فعالیــت اب و ابزار دقیــق و تجهیــزات آموزشــی آزمایشــگاهی ب

تنــوع تخصــص، تجربــه و دانــش فنــی و همچنیــن ســاماندهی منســجم ایــن گــروه باعــث گردیــده تــا تــوان فنــی گســترده ای جهــت اجــرای 

پروژه هــای متنــوع حــوزه مهندســی در دســترس باشــد.

کلیــه تجهیــزات آموزشــی - آزمایشــگاهی شــرکت بــر اســاس ســرفصل های جدیــد مصــوب وزارت علــوم طراحــی گردیــده، دارای 

دســتورکارهای مــدون می باشــد. امــکان طراحــی و ســاخت سفارشــی، طراحــی مــاژوالر، قابلیــت کنتــرل و مانیتورینــگ از طریــق نمایشــگر 

ــند. ــزات می باش ــن تجهی ــرد ای ــر بف ــن و منحص ــای نوی ــی ه ــر ویژگ ــر از دیگ ــی و کامپیوت لمس

تجهیــزات ابــزار آزمــا، بــا ارائــه و ســاخت تجهیزاتــی بــا کیفیــت مناســب و نیــز خدمــات گســترده پــس از فــروش همــواره در تــاش اســت 

نظــر مســاعد مشــتریان را تامیــن نمایــد.

• کسب عنوان کارآفرین برتر دانشگاهی در استان خراسان رضوی، 1395 .
• تایید صاحیت و کسب عنوان دانش بنیان از کارگروه ارزشیابی و تشخیص صاحیت شرکت های دانش بنیان، 1394.

• تقدیر شده از سوی سومین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران، 1394.
.1393 ،)PEDSTC( تقدیر شده از سوی ششمین کنفرانس بین المللی سیستم ها و فناوری های الکترونیک قدرت •

• تقدیر شده و برگزیده چهارمین جشنواره ملی علم تا عمل 1392. 
• تقدیر شده و کسب عنوان برترین واحد فناور در نمایشگاه هفته پژوهش از سوی مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد، 1390.

.1390 ،)PEDSTC( تقدیر شده از سوی سومین نمایشگاه بین المللی سیستم ها و فناوری های الکترونیک قدرت •
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 آزمایشگاه های  ابزار دقیق

این مجموعه از دستگاه های آموزنده جهت انتقال مفاهیم ابزار دقیق، اتوماسیون صنعتی و PLC طراحی و ساخته 
شده است. انواع سنسورها، عملگرهای پنوماتیکی و الکتریکی به همراه انواع کنترل کننده های صنعتی از قبیل 
PLC، ماژول PID صنعتی و کارت ارتباط داده در این آموزنده ها مهیا شده اند. عاوه بر این امکان آموزش شبکه 

صنعتی، اینورتر صنعتی سه فاز، مانیتورینگ صنعتی با استفاده از HMI و سایر تجهیزات حوزه  اتوماسیون فراهم 
است.

Instrumentation Labs

معرفی:



آنالوگ  و خروجی های  ورودی  با  برنامه پذیر  کنترل کننده منطقی 
پنوماتیکی  و  الکتریکی  محرک های  انواع  کنترل  جهت  دیجیتال  و 
استفاده می گردد. برنامه نویسی آسان و مبتنی بر روش نردبانی باعث 
با  همراه  ماژوالر  طراحی  می گردد.  کاربر  توسط  استفاده  سهولت 
فیش های رابط تمام عایق، سهولت پیاده سازی ساختارهای اتوماسیون 

صنعتی و ابزار دقیق را فراهم می سازند. 

شیر پنوماتیکی 5/2 با دو سر تحریک الکتریکی در آزمایش های 

می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  پنوماتیکی  عملگرهای  به  مربوط 

کانکتورهای  وسیله   به  فشرده  هوای  خروجی  و  ورودی  مسیر 

فشاری و فرمان الکتریکی به وسیله کانکتورهای تمام عایق فراهم 

شده است.

با  همراه  خازنی  و  القایی  نوری،  انواع  در  مجاورتی  سنسورهای 

کانکتورهای تمام عایق جهت آموزش کار با تجهیزات ابزار دقیق مهیا 

شده اند. این تجهیز بخشی از آزمایشگاه ابزار دقیق می باشد و از طریق 

کابل های رابط به کنترل کننده متصل می شود.

5 - 6 www.abzarazma.com



شرکت تجهیزات ابزار آزما
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قابلیتها:
• آشنایی با مباحث پایه پنوماتیک و الکتروپنوماتیک و کاربرد آنها

• قابلیت طراحی و برنامه ریزی انواع ساختارهای پنوماتیکی
• قابلیت جای گذاری دلخواه تمامی المان ها

مشخصات:
5 A 24 و V 1( منبع تغذیه

2( انواع شیرهای راه  دهنده پنوماتیکی 2/3 و 2/5
3( انواع سیلندرهای یک طرفه 

4( گیج فشار، رگوالتور فشار و واحد مراقبت
5( کلکتورتقسیم هوای فشرده

6( شیر یک طرفه
OR و AND 7( شیر

8( شیر کنترل دبی
9( میکروسوییچ

)EP-100( آموزنده الکتروپنوماتیک، مدل پایه

آزمایشگاه های ابزار دقیق
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مشخصات:
5 A 24 و V 1( منبع تغذیه

2( انواع شیرهای راه دهنده پنوماتیکی 2/3 و 2/5
3( انواع سیلندرهای یک طرفه 

4( انواع سوییچ و رله
5( انواع کلیدهای Start ،Stop و قطع اضطراری

6( گیج فشار، رگوالتور فشار و واحد مراقبت
7( کلکتورتقسیم هوای فشرده

8( شیر یک طرفه
OR و AND 9( شیر
10( شیر کنترل دبی

11( میکرو سوییچ

قابلیتها:
• آشنایی با مباحث پایه پنوماتیک و الکتروپنوماتیک و کاربرد آنها

• قابلیت طراحی و برنامه ریزی انواع ساختارهای پنوماتیکی
• امکان اعمال فرمان از طریق ساختار رله-کنتاکتوری

• قابلیت جایگذاری دلخواه تمامی المان ها

)EP-101(آموزنده الکتروپنوماتیک، مدل تکمیلی
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مشخصات:
5 A 24 و V 1( منبع تغذیه
LG ساخت شرکت PLC )2

3( انواع شیرهای راه دهنده پنوماتیکی 2/3 و 2/5
4( انواع سیلندرهای یک طرفه 

5( انواع سوییچ و رله
6( انواع کلیدهای Start ،Stop و قطع اضطراری

7( گیج فشار، رگوالتور فشار و واحد مراقب
8( کلکتورتقسیم هوای فشرده

9( شیر یک طرفه
OR و AND 10( شیر

11( شیر کنترل دبی
12( میکروسوییچ

13( چراغ سیگنال 8 عدد 
14( بیزر

قابلیتها:
• آشنایی با مباحث پایه پنوماتیک و الکتروپنوماتیک و کاربرد آنها

• قابلیت طراحی و برنامه ریزی انواع ساختارهای پنوماتیکی
• امکان اعمال فرمان از طریق ساختار رله-کنتاکتوری

PLC قابلیت برنامه ریزی و کنترل از طریق •
• قابلیت جای گذاری دلخواه تمامی المان ها

)EP-102(آموزنده الکتروپنوماتیک، مدل پیشرفته

شرکت تجهیزات ابزار آزما
آزمایشگاه های ابزار دقیق
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EP - 015/2-Way Valve

شیر 5 به 2 تک بوبین 

EP - 025/3 & 3/2 -Way Valves

  شیر 5 به 3 و شیر 3 به 2 تحریک دستی 

EP - 035/2-Way Emergency Valve

شیر 5 به 2 با تحریک سریع

EP - 045/2-Way Valve

شیر 5 به 2
این شیر پنوماتیکی دارای 5 درگاه ورودی-خروجی و دو حالت کاری می باشد.

مشخصات:
• ولتاژ بوبین 24V و دو سر تحریک

• 5 درگاه ورودی-خروجی
• دو حالت کاری مختلف 

• کانکتورهای پنوماتیک یک چهارم اینچ

این شیر پنوماتیکی دارای 5 درگاه ورودی-خروجی و دو حالت کاری می باشد.
مشخصات:

24V ولتاژ بوبین •
• 5 درگاه ورودی-خروجی
• دو حالت کاری مختلف 

• کانکتورهای پنوماتیک یک چهارم اینچ

این ماژول دارای یک شــیر 5 به 3 و یک شیر 3 به 2 تحریک دستی می باشد. شیر 5 به 3 دارای 5 
درگاه ورودی-خروجی و ســه حالت کاری اســت و شیر 3 به 2 دارای 3 درگاه ورودی-خروجی و دو 

حالت کاری می باشد. 
مشخصات:

• کانکتورهای پنوماتیک یک چهارم اینچ
• اعمال تحریک دستی

این شیر پنوماتیکی دارای 5 درگاه ورودی-خروجی و دو حالت کاری می باشد.
مشخصات:

• فرمان دستی اضطراری
• 5 درگاه ورودی-خروجی
• دو حالت کاری مختلف 

• کانکتورهای پنوماتیک یک چهارم اینچ

مشخصات
ماژول ها
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EP - 08 Micro Switch, Relay & Buzzer

میکرو سوییچ، رله و بیزر
این ماژول شامل رله، میکروسوئیچ و بیزر می باشد.

مشخصات:
NC و سه کنتاکت حالت NO رله با سه کنتاکت حالت •

NC و یک کنتاکت حالت NO میکروسوئیچ با یک کنتاکت حالت •
24V بیزر با ولتاژ •

EP - 06 5/2 - Way & One Way Valves

شیر یک طرفه و شیر 5 به 2
شامل شیرهای پنوماتیکی یک طرفه و 5 به دو می باشد.

مشخصات:
• 2 درگاه ورودی-خروجی برای شیر یک طرفه

• کانکتورهای پنوماتیک یک چهارم اینچ
• فرمان سریع پنوماتیک برای شیر 5 به 2

• 5 درگاه ورودی-خروجی و دو حالت کاری مختلف برای شیر 5 به 2

OR و AND شیر
شامل شیر پنوماتیکی AND و OR می باشد. 

مشخصات:
• دو ورودی برای هوای فشرده
• کانکتورهای یک هشتم اینچ

EP - 05 AND & OR Valve

EP - 07 Switch & Indicator Panel

سوئیچ و پنل نشانگر
این ماژول دارای کلیدهای قطع-وصل و چراغهای سیگنال جهت ارتباط با PLC و یا رله و نمایش 

خروجی آنها می باشد.
مشخصات: 

• 6 عدد چراغ سیگنال در دو رنگ با ولتاژ کاری 24 ولت
start و stop دو عدد کلید •

• یک عدد stop قارچی

مشخصات
ماژول ها
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مشخصات
ماژول ها

این ماژول از یک کلیدمحافظ جان و یک مدار شکن مینیاتوری تشکیل شده است.کلید محافظ 
جان با مقایسه ی جریان سیم های رفت و برگشت، در صورت بروز نشتی عمل می نماید.  مدار شکن 

برای قطع اتوماتیک جریان های زیاد می باشد .
مشخصات:

30mA کلید محافظ جان با جریان نشتی آستانه •
• فیوز مینیاتوری با جریان قطع 5 آمپر

EP - 11Residual-current Fuse & MCB

کلید محافظ جان و مدار شکن مینیاتوری

EP - 20

منبع تغذیه
این ماژول جهت تغذیه تجهیزات ابزار دقیق مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:
 24Vولتاژ خروجی •

  2/5 Aجریان خروجی •
• حفاظت شده در برابر اتصال کوتاه

EP - 40

سیلندر دو طرفه
سیلندر دو طرفه با تحریک پنوماتیک، قابلیت جابجایی در محور افق را دارد.

مشخصات:
  20cm قابلیت جابجایی •

• تحریک پنوماتیک 
10bar تحمل فشار تا •

Power Supply

2 -Way Cylinder

Air Service Unit

تنظیم کننده فشار هوا
این رگوالتور عاوه بر تنظیم فشار هوا، یک فیلتر تصفیه هوا هم می باشد.

مشخصات:
• ولوم تنظیم فشار هوا
• دارای نمایشگر فشار

EP - 10
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مشخصات
ماژول ها

EP - 63

A - 0

A - 1

GM7 PLC

Panel Frame

Worktable

GM7 کنترل کننده منطقی برنامه پذیر

فریم نگهدارنده تجهیزات

میز کار

کنترل کننده منطقی قابل برنامه ریزی جهت انجام فرآیندهای مختلف کنترلی مورد استفاده قرار 
می گیرد.

مشخصات:
 24V ولتاژ تغذیه •

24V 12 ورودی دیجیتال •
NO 8 خروجی  دیجیتال با کنتاکت های •

این تجهیز، فریم استاندارد نگهدارنده ماژول ها می باشد.
مشخصات:

• پایه های فلزی 
• طبقات ازجنس آلومینیوم
• رنگ استاتیک ضد خش 

میز کار چرخ دار، جهت قرار گیری فریم استاندارد و اتصال کابل های برق مورد استفاده قرار 
می گیرد.

مشخصات:
• دارای 5 پریز برق  

MDF رنگ استاتیک ضد خش    • رویه ی •
85 cm  ارتفاع •    77×155cm  ابعاد صفحه •

EP - 60

کنترل کننده جریان هوا و کلکتور
این ماژول شامل یک شیر پنوماتیکی با یک درگاه ورودی و یک خروجی و یک مسیر عبور هوای قابل 

تنظیم و همچنین یک کلکتور برای تقسیم کردن جریان هوا می باشد.
مشخصات:

• درگاه های ورودی و خروجی برای کنترل کننده جریان هوا
• ولوم تنظیم جریان 0 تا 100% جریان هوا

• کانکتورهای پنوماتیک یک چهارم اینچ

Collector & Flow Control
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شیلنگ رابط هوا

پمپ باد

شیلنگ رابط هوا برای اتصال اجزای پنوماتیکی به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:

10bar حداکثر فشار •

پمپ باد جهت تغذیه  اجزای پنوماتیکی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:

 50Lit حجم مخزن •
2850RPM سرعت •
8bar حداکثر فشار •

Air Hose

Air Compressor

A - 10

A - 9

مشخصات
ماژول ها

کابل های رابط تمام عایق
جهت برقراری ارتباط بین ماژول ها مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:
10A امکان عبور جریان تا •

• تمام عایق
• در چهار رنگ متفاوت و اندازه های متنوع

Safety Connecting Leads A - 2
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ماژول ها و لوازم جانبی به تفکیک مدل:

 جدول راهنمای
آزمایش ها





 آزمایشگاه های  اتوماسیون صنعتی

Industrial Automation Labs
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قابلیتها:
• کاربرد PLC برای کنترل قطع و وصل و کنترل ترتیبی

• نمایشگر وضعیت خروجی PLC بر روی چراغ سیگنال و بیزر
• امکان برنامه ریزی کنترل کننده از طریق صفحه کلید آن و کامپیوتر

• اعمال حالت های مختلف ورودی به PLC توسط انواع کلیدها

مشخصات:
PLC )1 ساخت شرکت LOGO با 8 ورودی دیجیتال و 8 خروجی 

دیجیتال
2( کلیدهای فرمان 0 و1 به تعداد 6 عدد

 2.5A 24 وV 3( منبع تغذیه
 PLC 4( 8 عدد چراغ سیگنال جهت نمایش خروجی

 PLC 5( یک عدد بیزر جهت نمایش خروجی
6( میکروسوییچ جهت اعمال فرمان

)AI-101(مدل پایه ،PLC LOGO آموزنده

شرکت تجهیزات ابزار آزما
آزمایشگاه های اتوماسیون صنعتی
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مشخصات:
PLC S7-300 )1  با ورودی و خروجی های آنالوگ و دیجیتال

2( کلیدهای فرمان 0 و1 به تعداد 6 عدد
 2.5A 24 وV 3( منبع تغذیه

 PLC 4( 8 عدد چراغ سیگنال جهت نمایش خروجی
 PLC 5( یک عدد بیزر جهت نمایش خروجی

6( کلیدهای Stop-Start  و قطع اضطراری
7( سنسورهای مجاورتی نوری و خازنی

 NC و NO 8( 8 عدد رله کمکی با کنتاکت های
PLC 9( رابط گرافیکی با قابلیت اتصال به

قابلیتها:
•کاربرد PLC برای کنترل قطع و وصل و کنترل ترتیبی

• نمایشگر وضعیت خروجی PLC بر روی چراغ سیگنال و بیزر
 PLC امکان کنترل آنالوگ توسط •

• اعمال حالت های مختلف ورودی به PLC توسط انواع کلیدها 
HMI و PLC انجام مانیتورینگ صنعتی با استفاده از •

• سنسورهای مجاورتی با خروجی قطع و وصل

)AI-104(PLCS7-300 آموزنده

Industrial Automation Labs
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قابلیتها:
• کاربرد PLC برای کنترل قطع و وصل و کنترل ترتیبی

• نمایشگر وضعیت خروجی PLC بر روی چراغ سیگنال و بیزر
• امکان برنامه ریزی کنترل کننده از طریق کامپیوتر

• اعمال حالت های مختلف ورودی به PLC توسط انواع کلیدها 
• امکان کنترل توسط رله کمکی

مشخصات:
PLC LS )1 با 8 ورودی دیجیتال و 6 خروجی دیجیتال

2( کلیدهای فرمان 0 و1 به تعداد 6 عدد
 2.5A 24 وV 3( منبع تغذیه

 PLC 4( 8 عدد چراغ سیگنال جهت نمایش خروجی
 PLC 5( یک عدد بیزر جهت نمایش خروجی

6( کلیدهای Stop-Start  و قطع اضطراری
7( میکروسوییچ جهت اعمال فرمان

8( یک عدد رله کمکی

)AI-105( مدل پایه ،PLC LG  آموزنده

شرکت تجهیزات ابزار آزما
آزمایشگاه های اتوماسیون صنعتی
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مشخصات:
PLC S7-300 )1  با ورودی و خروجی های آنالوگ و دیجیتال

2( کلیدهای فرمان 0 و1 به تعداد 6 عدد
 5A 24 وV 3( منبع تغذیه

 PLC 4( 8 عدد چراغ سیگنال جهت نمایش خروجی
 PLC 5( یک عدد بیزر جهت نمایش خروجی

6( کلیدهای Stop-Start  و قطع اضطراری
7( سنسورهای مجاورتی نوری و خازنی

 NC و NO 8( 8 عدد رله کمکی با کنتاکت های
PLC 9( رابط گرافیکی با قابلیت اتصال به

با 4 چراغ سه حالته و 4 چراغ دو  10( شبیه ساز چراغ راهنمایی 
24V حالته با ولتاژ کاری

11( شبیه ساز آسانسور سه طبقه با 6 کلید، 3 میکروسوئیچ و موتور 
24V محرک با ولتاژ کاری

قابلیتها:
•کاربرد PLC برای کنترل قطع و وصل و کنترل ترتیبی

• نمایشگر وضعیت خروجی PLC بر روی چراغ سیگنال و بیزر
 PLC امکان کنترل آنالوگ توسط •

• اعمال حالت های مختلف ورودی به PLC توسط انواع کلیدها 
HMI و PLC انجام مانیتورینگ صنعتی با استفاده از •

• سنسورهای مجاورتی با خروجی قطع و وصل
• شبیه ساز چراغ راهنمایی 

• شبیه ساز آسانسور 3 طبقه
           PID دسترسی آسان به ورودی و خروجی های •

)AI-106(PLCS7-300 آموزنده پیشرفته

Industrial Automation Labs

Abzarazma Instrument



5 - 23www.abzarazma.com

مشخصات:
PROFIBUS-DP با قابلیت پیاده سازی شبکه PLC S7-300 )1

2( کلیدهای فرمان 0 و1 به تعداد 6 عدد
5A 24 وV 3( منبع تغذیه

 PLC 4( 8 عدد چراغ سیگنال جهت نمایش خروجی
 PLC 5( یک عدد بیزر جهت نمایش خروجی

6( کلیدهای Stop-Start  و قطع اضطراری
7( میکرو سوییچ جهت اعمال فرمان

8( 8 عدد رله کمکی و یک عدد تایمر
9( اینورتر سه فاز با فرمان های ورودی آنالوگ ولتاژی و جریانی

PLC 10( رابط گرافیکی با قابلیت اتصال به
11( موتور الکتریکی یک اسب بخار- سه فاز

قابلیتها:
• کاربرد PLC برای پیاده سازی شبکه صنعتی

• نمایشگر وضعیت خروجی PLC بر روی چراغ سیگنال و بیزر
• اعمال حالت های مختلف ورودی به PLC توسط انواع کلیدها 

 PROFIBUS-DP قابلیت پیاده سازی شبکه های صنعتی •
• کنترل دور موتور الکتریکی سه فاز

• HMI جهت نمایش وضعیت PLC و شبکه صنعتی

)AI-108( PLC S7-300  آموزنده شبکه صنعتی با

شرکت تجهیزات ابزار آزما
آزمایشگاه های اتوماسیون صنعتی
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قابلیتها:
• کنترل کامپیوتری به وسیله کارت ارتباط داده و نرم افزارهای متنوع 

از قبیل MATLAB ،LABVIEW و...
• نمایشگر وضعیت خروجی کارت بر روی چراغ سیگنال و بیزر

• سنسورهای مجاورتی با خروجی قطع و وصل
• اعمال حالت های مختلف ورودی به کارت توسط انواع کلیدها

مشخصات:
1( کارت ارتباط داده )DAQ( با ورودی و خروجی های آنالوگ و دیجیتال و از 

PCI نوع
2( کلیدهای فرمان 0 و 1 به تعداد 6 عدد

2.5A 24 وV 3( منبع تغذیه
 PLC 4( 8 عدد چراغ سیگنال جهت نمایش خروجی

 PLC 5( یک عدد بیزر جهت نمایش خروجی
6( میکروسوییچ جهت اعمال فرمان

7( کلیدهای Stop-Start و قطع اضطراری 
8( سنسورهای مجاورتی نوری و خازنی 

9( یک عدد رله کمکی

)AI-109(آموزنده کنترل کامپیوتری

Industrial Automation Labs
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مشخصات:
DELTA ساخت شرکت SX سری  PLC و HMI )1

2( کلیدهای فرمان 0 و1 به تعداد 6 عدد
2.5A 24 وV 3( منبع تغذیه

 PLC 4( 8 عدد چراغ سیگنال جهت نمایش خروجی
 PLC 5( یک عدد بیزر جهت نمایش خروجی

6( میکرو سوییچ جهت اعمال فرمان
7( کلیدهای Stop-Start  و قطع اضطراری 

8( سنسورهای مجاورتی نوری و خازنی
9( 8 عدد رله کمکی

قابلیتها:
 PLC  و HMI مانیتورینگ صنعتی به وسیله •

• نمایشگر وضعیت خروجی PLC بر روی چراغ سیگنال و بیزر
• سنسورهای مجاورتی با خروجی قطع و وصل

• اعمال حالت های مختلف ورودی به PLC توسط انواع کلیدها

)AI-110( آموزنده مانیتورینگ صنعتی، مدل پایه

شرکت تجهیزات ابزار آزما
آزمایشگاه های اتوماسیون صنعتی
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)AI-113(آموزنده ابزار دقیق، مدل پایه

قابلیتها:
پنوماتیکی،  عملگرهای  شامل  دقیق  ابزار  پایه  مباحث  با  آشنایی   •

سنسورهای مجاورتی، اینورتر سه فاز و سنسور سرعت
• قابلیت طراحی و برنامه ریزی انواع ساختارهای پنوماتیکی

• کنترل دور پیوسته موتور به وسیله اینورتر سه فاز

مشخصات:
2.5 A 24 و V 1( منبع تغذیه

2( انواع شیرهای راه دهنده پنوماتیکی 2/3 و 2/5
3( سیلندر یک طرفه 

4( انواع سوئیچ، رله و میکروسوییچ
5( انواع کلیدهای Start-Stop و قطع اضطراری

6( گیج فشار، رگوالتور فشار و واحد مراقب
7( کلکتور تقسیم هوای فشرده

8( شیر کنترل دبی
9( مولتی متر

10( سنسورهای مجاورتی نوری، خازنی و القایی
11( اینورتر و موتور سه فاز یک اسب بخار به همراه سنسور سرعت

Industrial Automation Labs

Abzarazma Instrument



5 - 27www.abzarazma.com

شرکت تجهیزات ابزار آزما
آزمایشگاه های اتوماسیون صنعتی

)AI-114( آموزنده ابزار دقیق، مدل تکمیلی

مشخصات:
SX DELTA از سری HMI و PLC )1

2/5 A 24 و V 2( منبع تغذیه
3( انواع شیرهای راه دهنده پنوماتیکی 2/3 و 2/5

4( سیلندر یک طرفه 
5( انواع سوئیچ، رله و میکرو سوییچ

6( انواع کلیدهای Start-Stop و قطع اضطراری
7( گیج فشار، رگوالتور فشار و واحد مراقبت

8( کلکتورتقسیم هوای فشرده
9( شیر کنترل دبی

10( مولتی متر
11( سنسورهای مجاورتی نوری، خازنی و القایی

12( اینورتر و موتور سه فاز یک اسب بخار به همراه سنسور سرعت
360W 1 به همراه 9 عدد المنت حرارتیkW 13( کنترل کننده توان

ENCODER 250 به همراهW 14( سروو موتور و سروو درایو
15( ماژول صنعتی کنترل کننده PID آتونیک

1A 30 وV 16( منبع تغذیه متغیر0 تا

قابلیتها:
• آشنایی با مباحث ابزار دقیق شامل انواع سنسورها، عملگرها و کنترل 

کننده ها
و  پنوماتیکی  ساختارهای  انواع  ریزی  برنامه  و  طراحی  قابلیت   •

الکتروپنوماتیکی
HMI و PLC کنترل و مانیتورینگ از طریق •

 ENCODER کنترل سروو موتور به وسیله سروو درایو و به کمک •
• کنترل حرارت به وسیله کنترل کننده توان و المنت حرارتی

• کنترل دور پیوسته موتور به وسیله اینورتر سه فاز 
• کنترل کننده PID صنعتی جهت کنترل حرارت و دور موتور
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)AI-117( آموزنده کنترل درایوهای صنعتی

قابلیتها:
• آشنایی باکنترل دور موتور الکتریکی سه فاز با استفاده از اینورتر

• قابلیت اعمال بار بر موتور مورد آزمایش
HMI و PLC اعمال فرمان های کنترلی به کمک •

• آشنایی باکنترل دور سروو موتور با استفاده از سروو درایو و با قابلیت 
اعمال بار بر موتور مورد آزمایش

مشخصات:
DELTA ساخت شرکت SX سری PLC و HMI)1

2/5 A 24 و V 2( منبع تغذیه
3( میکروسوییچ

4( مولتی متر
5( یک عدد تایمر آنالوگ

6( اینورتر، موتور سه فاز و سنسور سرعت
7( انواع کلیدهای Start-Stop و قطع اضطراری 

24V 8( یک عدد رله
 AC 9(  سروو درایو به همراه سروو موتور
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AI - 01Micro Switch, Relay & Buzzer

میکرو سوییچ، رله و بیزر

AI - 02Proximity Sensors

سنسورهای مجاورتی

AI - 03Switch & Indicator Panel

سوییچ و پنل نشانگر

تایمر
این ماژول برای اعمال تاخیر در قطع و وصل مدار مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:
24V ولتاژ کاری •

• 2 مسیر باز                                      
• 2 مسیر بسته                                             

• حداکثر زمان تاخیر 10 دقیقه

این ماژول شامل رله، میکروسوئیچ و بیزر می باشد.
مشخصات:

NC و سه کنتاکت حالت NO رله با سه کنتاکت حالت •
NC و یک کنتاکت حالت NO میکروسوئیچ با یک کنتاکت حالت •

24V بیزر با ولتاژ •

قرار  استفاده  مورد  کننده  کنترل  به  اتصال  جهت  القایی  و  نوری  انواع  در  مجاورتی  سنسورهای 
می گیرد.

مشخصات: 
• کانکتورهای تمام عایق 

 30V ولتاژکاری 8 تا •
• سنسور نوری 

این مــاژول دارای کلیدهای قطع-وصل جهت ارتباط با PLC و یا رله بوده و برای نمایش خروجی 
رله یا PLC مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات: 
• 6 عدد چراغ سیگنال در دو رنگ با ولتاژ کاری 24 ولت

start و stop دو عدد شستی •
• یک عدد stop قارچی

مشخصات
ماژول ها

AI - 04Timer
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تنظیم کننده فشار هوا
این رگوالتور عاوه بر تنظیم فشار هوا، یک فیلتر تصفیه هوا هم می باشد.

مشخصات:
• ولوم تنظیم فشار هوا
• دارای نمایشگر فشار

• فیلتر هوا

AI - 06 5/2-Way Valve

شیر 5 به 2 تک بوبین 
این شیر پنوماتیکی دارای 5 درگاه ورودی-خروجی و دو حالت کاری می باشد.

مشخصات:
24V ولتاژ بوبین •

• 5 درگاه ورودی-خروجی
• دو حالت کاری مختلف 

• کانکتورهای پنوماتیک یک چهارم اینچ

  شیر 5 به 3 و شیر 3 به 2 تحریک دستی 
این ماژول دارای دو شیر 5 به 3 و شیر 3 به 2 تحریک دستی می باشد. شیر 5 به 3 دارای 5 درگاه 
ورودی-خروجی و ســه حالت کاری است و شیر 3 به 2 دارای 3 درگاه ورودی-خروجی و دو حالت 

کاری می باشد. 
مشخصات:

• کانکتورهای پنوماتیک یک چهارم اینچ
• اعمال تحریک دستی

AI - 05 5/3 & 3/2 Way valves

AI - 07 Switch & Indicator

سوییچ و نشانگر
این ماژول دارای انواع کلیدهای قطع-وصل، میکروســوئیچ و چراغ سیگنال جهت ارتباط با PLC و 

یا رله بوده و برای نمایش خروجی رله یا PLC مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات: 

• 6 عدد چراغ سیگنال در دو رنگ با ولتاژ کاری 24 ولت
start و stop دو عدد شاستی •

• یک عدد stop قارچی
• سه عدد کلید دستی دو وضعیتی

NC و NO دو عدد میکروسوئیچ با کنتاکت های •

مشخصات
ماژول ها

AI - 10 Air Service Unit
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AI - 113-Phase Inverter

اینورتر سه فاز

AI - 12Residual-current Fuse & MCB

کلید محافظ جان و مدار شکن مینیاتوری

AI - 20Power Supply

منبع تغذیه

AI - 21DC Exciter

DC تغذیه تحریک
این ماژول جهت تنظیم ولتاژ DC متغیر مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:
2A ، 30 V دو خروجی 0 تا •

• نمایشگر چهار رقمی

این ماژول جهت کنترل دور موتور الکتریکی AC مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:

• خروجی سه فاز با فرکانس و دامنه قابل کنترل
• ورودی کنترلی آنالوگ ولتاژی و جریانی با کانکتور DB9 و ترمینال های فیشی

این ماژول از دو نوع کلید محافظ جان و مدار شکن مینیاتوری تشکیل شده است.کلید محافظ جان 
با مقایسه ی جریان سیم های رفت و برگشت، در صورت بروز نشتی عمل می نماید.  مدار شکن برای 

قطع اتوماتیک جریان های زیاد می باشد، مورد استفاده قرار می گیرند .
مشخصات:

30mA کلید محافظ جان با جریان نشتی آستانه •
• فیوز مینیاتوری با جریان قطع 5 آمپر

این ماژول جهت تغذیه تجهیزات ابزار دقیق مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:

 24Vولتاژخروجی •
2.5A جریان خروجی •

• حفاظت شده در برابر اتصال کوتاه

مشخصات
ماژول ها
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AI - 40 Resistive Load

بار مقاومتی
این ماژول شــامل 9 المپ 40 وات می باشد. 

مشخصات:
• کنترل مستقل المپ ها

• 9 بار مقاومتی با توان 40 وات
• ولتاژ نامی 220 ولت

AI - 30 Multimeter

مولتی متر
از این دســتگاه برای اندازه گیری ولتاژ و جریان تکفاز و DC، مقاومت، فرکانس و ... اســتفاده 

می شود.

منبع تغذیه
این ماژول جهت تغذیه تجهیزات ابزار دقیق مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:
 24Vولتاژخروجی •

5A جریان خروجی •
• حفاظت شده در برابر اتصال کوتاه

AI - 22 Power Supply

AI - 31 Analoge Pulse Meter

پالس متر آنالوگ
این ماژول جهت اندازه گیری دور ماشین های الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:
• پالس های ورودی از سنسور القایی مرتبط با ماشین الکتریکی

5000RPM نمایش دور ماشین الکتریکی تا •
10V خروجی آنالوگ 0 تا •

مشخصات
ماژول ها
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AI - 412 -Way Cylinder

سیلندر دو طرفه

AI - 50Voltage Isolator & Sensor

ایزوالتورهای ولتاژ و سنسورها

AI - 60HMI

رابط کاربری دلتا

AI - 61PLC

PLC
واحد کنترل کننده منطقی قابل برنامه ریزی، جهت کنترل حلقه بسته فرآیندهای مختلف کنترلی 

مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:

 24V ولتاژ •
• 2 ورودی آنالوگ و 2 خروجی آنالوگ

• 2 ورودی دیجیتال و 2 خروجی دیجیتال

سیلندر دو طرفه تحریک پنوماتیک، قابلیت جابجایی در محور افقی را دارد.
مشخصات:

  20cm قابلیت جابجایی •
• تحریک پنوماتیک 

10bar تحمل فشار تا •

جهت اندازه گیری ایزوله دو ولتاژ مستقل مورد استفاده قرار می گیرد و و همچنین دارای یک 
سنسور نوری و یک سنسور مجاورتی خازنی می باشد.

مشخصات:
 500V در محدوده 0 تا  DC یا AC ایزوالسیون دو ولتاژ ورودی از نوع •

 5V ولتاژهای خروجی ایزوالتور در محدوده 0 تا •
NO سنسور خازنی با کنتاکت •
NO سنسور نوری با کنتاکت •

• تغذیه 24V برای تغذیه سنسورها

ــورد  ــر م ــط کارب ــترهای PLC توس ــرل رجیس ــگ و کنت ــت مانیتورین ــری جه ــط کارب ــن راب ای
ــرد. ــرار میگی ــتفاده ق اس

مشخصات:
PLC جهت اتصال به DB9 یک ورودی •

• نمایشگر کاراکتری
 24V ولتاژ تغذیه •

    RS485 امکان اتصال به شبکه صنعتی •

مشخصات
ماژول ها



AI - 64

AI - 65

GM7 کنترل کننده منطقی برنامه پذیر

PID کنترل کننده

برنامه ریزی جهت کنترل فرآیندهای قطع و وصل مورد استفاده قرار  قابل  کنترل کننده منطقی 
می گیرد.

مشخصات:
 24V ولتاژ تغذیه •

24V 12 ورودی دیجیتال •
• 8 خروجی  دیجیتال NO و مجزا از هم

این ماژول یک کنترل کننده تناسبی-انتگرالی-مشتقی جهت کنترل فرآیندهایی هم چون دما، فشار 
و... می باشد.
مشخصات:

20mA ورودی از ترموکوپل                                         • ورودی جریانی 4 تا •
20mA خروجی جریانی 4 تا •                                              RTD ورودی از •

PLC GM7

PID Controller

S7-300 PLC Package
کنترل کننده منطقی قابل برنامه ریزی جهت کنترل انواع فرآیند مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:
C314 پردازنده •

 24V ولتاژ •
• 2 ورودی آنالوگ و 4 خروجی آنالوگ 

• 28 ورودی دیجیتال و 8 خروجی دیجیتال

AI - 63 S7-300 PLC Package

کنرل کننده منطقی قابل برنامه ریزی جهت کنترل فرآیندهای مبتنی بر زمان و پیشامد مورد 
استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:
 220V ولتاژ تغذیه •

 24V 8 ورودی دیجیتال •
• 4 خروجی دیجیتال NO و مجزا از هم

AI - 62 PLC LOGO 

PLC LOGO
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مشخصات
ماژول ها
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AI - 66Servo Driver

سروو درایو

AI - 67Power Controller

کنترل کننده توان

AI - 68Relays

رله

AI - 69HMI KINKO

رابط گرافیکی کاربری
ــورد  ــر م ــط کارب ــترهای PLC توس ــرل رجیس ــگ و کنت ــت مانیتورین ــری جه ــط کارب ــن راب ای

ــرد. ــرار میگی ــتفاده ق اس
مشخصات:

PLC جهت اتصال به DB9 یک ورودی •
24V DC ولتاژ تغذیه •

24V، RS485 امکان اتصال به شبکه صنعتی •

سروو درایو قابلیت کنترل سروو موتور در مدهای گشتاور و سرعت را دارا می باشد.
مشخصات:

• قابلیت درایو سروو موتور آهن ربای دائم سه فاز 
 ENCODER دارای پورت ورودی پالس های •

220V 350 و ورودیW توان •

این ماژول برای کنترل توان بارهای مقاومتی، روشنایی و المنت حرارتی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:

 220V ولتاژ تغذیه •
• ولتاژ خروجی 0 تا 100 درصد ولتاژ تغذیه

20mA کنترل از طریق جریان 4 تا •
• دارای سه حالت کنترلی قطع و وصل، فاز و تناوبی

این ماژول وظیفه قطع و وصل مدار را دارا می باشد.
مشخصات:

24V ولتاژ بوبین •
• 8 مسیر بسته و 8 مسیر باز 

 10A حداکثر جریان مجاز •

مشخصات
ماژول ها



AI - 82

AI - 83

ورودی و خروجی آنالوگ

پشتیبان گیری دما

برای اتصال ورودی ها و خروجی های آنالوگ به کنترل کننده منطقی برنامه پذیرمورد استفاده 
قرار می گیرد.

مشخصات:
• شامل 3 ورودی آنالوگ و 3 خروجی آنالوگ

 S7-300خروجی های رله ای و ورودی های سنسور دما برای کنترل کننده منطقی برنامه پذیر مدل
بر روی این ماژول توسعه داده شده اند.

مشخصات:
• 4 ورودی آنالوگ جهت اتصال به سنسور دما

• 8 کنتاکت NO خروجی

Analog I/O

Temperature Backup

ورودی و خروجی دیجیتال
برای اتصال ورودی ها و خروجی های دیجیتال به کنترل کننده منطقی برنامه پذیر مورد 

استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:

24V شامل 16 ورودی و خروجی دیجیتال •

AI - 81 Digital I/O

این ماژول دارای ایزوالتورهای ولتاژ، جریان و پالس  بوده، ارتباط بین انواع سخت افزار و بوردهای 
الکترونیکی را فراهم می سازد. 

مشخصات:
500V تا DC و AC ایزوالتور ولتاژ •

                        4A ایزوالتور جریان تا •
      24V ورودی پالسی •

AI - 80 AC & DC Interface Unit

DC و AC رابط
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مشخصات
ماژول ها
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AI - 84Temperature Controller

کنترل کننده دما

AI - 85PID Backup

PID پشتیبان

AI - 86

AI - 87

PID Controller

Collector & Flow Control

PID کنترل کننده

کنترل کننده جریان هوا و کلکتور
این شیر پنوماتیکی دارای 2 درگاه ورودی-خروجی و یک مسیر عبور هوا قابل تنظیم می باشد.

مشخصات:
• 2 درگاه ورودی-خروجی

• ولوم تنظیم جریان 0 تا 100 هوا
• کانکتورهای پنوماتیک یک چهارم اینچ

ورودی های سنسور دما برای کنترل کننده منطقی برنامه پذیر مدلS7-300 بر روی این ماژول 
توسعه داده شده اند.

مشخصات:
• 4 ورودی آنالوگ جهت اتصال به سنسور دما

خروجی کنترل کننده منطقی برنامه پذیر مدلS7-300 بر روی این ماژول توسعه داده شده است.
مشخصات:

• 4 کانال مستقل از هم جهت ورود اطاعات آنالوگ 
• اتصال به PLC از طریق کانکتور ارتباطی

• 8 کنتاکت NO خروجی

کنترل کننده PID  برای کنترل کننده منطقی برنامه پذیر مدلS7-300 بر روی این ماژول توسعه 
داده شده اند.
مشخصات:

• 4 ورودی آنالوگ

مشخصات
ماژول ها
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AI - 91 -2

AI - 91- 3

آسانسور- بخش دوم

آسانسور- بخش سوم

آسانسور با استفاده از سه ماژول ساخته شده است.هدف این ماژول ها شبیه سازی یک آسانسور 
3 طبقه می باشد. در بخش دوم این ماژول، شستی و میکروسوئیچ مربوط به درهای طبقات اول 

و دوم فراهم شده است.
مشخصات:

NO دو عدد شاستی شبیه ساز کلید داخل آسانسور با کنتاکت •
NOدو عدد میکروسوئیچ با کنتاکت •

آسانسور با استفاده از سه ماژول ساخته شده است. هدف این ماژول ها شبیه سازی یک 
آسانسور 3 طبقه می باشد. در بخش سوم این ماژول، میکروسوئیچ مربوط به در طبقه سوم و 

شاستی های طبقات و ورودی تغذیه موتور فراهم شده است.
مشخصات:

NO یک عدد شاستی شبیه ساز کلید داخل آسانسور با کنتاکت •
NOیک عدد میکروسوئیچ با کنتاکت •

• سه عدد شاستی شبیه ساز کلیدهای درخواست آسانسور
24V ولتاژ تغذیه •

Elevator - part II

Elevator - part III

آسانسور- بخش اول
آسانسور با استفاده از سه ماژول ساخته شده است. هدف این ماژول ها شبیه سازی یک آسانسور 

3 طبقه می باشد. در بخش اول این ماژول، میکروسوئیچ های 3 طبقه جهت فیدبک وضعیت 
آسانسور فراهم شده است.

مشخصات:
24V موتور محرک •

NO سه عدد میکروسوئیچ با کنتاکت •

AI - 91-1 Elevator - part I

چهارراه
این ماژول شبیه ساز یک چهارراه است که از چهار چراغ راهنمایی و 4 چراغ عابر پیاده تشکیل 

شده است.
مشخصات:

•4 عدد چراغ راهنمایی 3 رنگ
•4عدد چراغ عابر پیاده 2 رنگ

24V ولتاژ کاری •

AI - 92 Intersection

مشخصات
ماژول ها
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میز کار

کابل های رابط تمام عایق

میز کار چرخ دار، جهت قرار گیری فریم استاندارد و اتصال کابل های برق مورد استفاده قرار 
می گیرد.

مشخصات:
• دارای 5 پریز برق  

MDF رنگ استاتیک ضد خش    • رویه ی •
85 cm  ارتفاع •    77×155cm  ابعاد صفحه •

جهت برقراری ارتباط بین ماژول ها مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:

10A امکان عبور جریان تا •
• تمام عایق

• در چهار رنگ متفاوت و اندازه های متنوع

Worktable

Safety Connecting Leads

فریم نگهدارنده تجهیزات
این تجهیز، فریم استاندارد نگهدارنده ماژول ها می باشد.

مشخصات:
• پایه های فلزی 

• طبقات ازجنس آلومینیوم
• رنگ استاتیک ضد خش 

Panel Frame

A - 1

A - 2

A - 0

مشخصات
ماژول ها
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مشخصات
ماژول ها



 جدول راهنمای
آزمایش ها



 جدول راهنمای
آزمایش ها



برخی از مشتریان
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برخی از مشتریان
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     نقشه پراکندگی مشتریان




